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ONDERWERP

CA Jaarverantwoording 2021 kinderopvang voor onderwijsinspectie
BESLUITPUNTEN

Het college besluit:
•
Bijgaand jaarverslag kinderopvang 2021 inclusief toelichting en bijlage vast te stellen en te
versturen naar de Inspectie van het Onderwijs;
•
Het jaarverslag inclusief toelichting en bijlage ter kennisgeving te brengen aan de
gemeenteraad via de raadsbrief.

AANLEIDING

Iedere gemeente dient jaarlijks een verslag op te stellen van alle toezichts- en handhavingstaken die
de gemeente in het voorafgaande kalenderjaar op basis van de Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft verricht.
Het verslag over 2021 dient conform de wetgeving door het college van B&W vòòr 1 juli 2022 te zijn
vastgesteld. Een afschrift dient te worden verzonden aan de Inspectie van het Onderwijs die
verantwoordelijk is voor het tweedelijnstoezicht. Verder dient het verslag ter verantwoording aan
de gemeenteraad te worden voorgelegd. Hierbij is het niet noodzakelijk dat dit vòòr de datum van 1
juli as aan de gemeenteraad is voorgelegd. In de bijlage treft u het jaarverslag over 2021 aan.
KADER

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
ONDERBOUWING/ARGUMENTEN

Ook in 2021 heeft de uitbraak van het coronavirus geleid tot sluiting van voorzieningen. Er was een
sluiting aan het begin van het jaar (kinderopvang (KDV) tot 8 februari gesloten, buitenschoolse
opvang (BSO) tot 19 april gesloten) en een sluiting aan het einde van het jaar (BSO vanaf 21
december gesloten).
Deze sluitingen zijn, samen met andere maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (zoals het
advies om zoveel mogelijk thuis te werken), van invloed geweest op de uitvoering van de wettelijke
taken kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs zal de normen die hiervoor gelden daarom niet
onverkort hanteren bij de beoordeling van de taakuitvoering door gemeenten in 2021, maar
maatwerk toepassen. Om dit maatwerk mogelijk te maken, hebben wij in onze jaarverantwoording
informatie opgenomen over keuzes en afspraken die in 2021 in overleg met de GGD zijn gemaakt.
Deze afspraken zijn opgenomen in een Tijdslijn Toezicht Kinderopvang 2021 welke als bijlage zal
worden meegestuurd ter ondersteuning van de jaarverantwoording. In de Tijdslijn is per tijdvak
chronologisch door de GGD aangegeven hoe het toezicht op de kinderopvang door GGD Hollands
Noorden in 2021 heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn er richtlijnen opgenomen die van toepassing

COLLEGEADVIES (VERVOLG)

zijn op de invulling van het toezicht. Zie voor de verdere inhoud de bijlage van de GGD “Tijdslijn
toezicht kinderopvang 2021 tbv jaarverantwoording”.
Alle locaties zijn in 2021 in Koggenland fysiek, op afstand of online geïnspecteerd. Dit zijn locaties
van gastouders, kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang/peuteropvang en het gastouderbureau.
Uit deze inspecties is gebleken dat de vestigingen voldoen aan de eisen conform de wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuteropvang. Alle locaties voldoen daarmee aan de eisen van de
wet kinderopvang en kwaliteitseisen.
In Koggenland zijn zeven organisaties actief die zowel kinderdagopvang/peuteropvang als
buitenschoolse opvang aanbieden:
1.
Olleke Bolleke (Hensbroek en Obdam);
2.
Stichting Kinderopvang Koggenland (Skik) (Ursem, Avenhorn, Berkhout, Spierdijk,
Zuidermeer, Hensbroek, Obdam en De Goorn);
3.
Groen Kinderopvang in Obdam;
4.
Amberrosia in Berkhout;
5.
NestGen Kids in Obdam;
6.
Koggepurkies in De Wogmeer;
7.
Berend Botje in De Goorn.
Olleke Bolleke en Skik exploiteren meerdere locaties in onze gemeente. Daarnaast is in Koggenland
één gastouderbureau gevestigd, zijn er ca. 30 gastouders actief en zijn er negen locaties die
peuteropvang aanbieden. Bovenstaande organisaties/gastouders zijn allen geregistreerd in het
Landelijk Register Kinderopvang. Dit register is openbaar en beschikbaar via
www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
KANTTEKENINGEN

Sinds 2016 voert de GGD Hollands Noorden in opdracht van onze gemeente een aantal taken uit op
het gebied van registratie en lichte handhavingstaken. Deze taken worden als gevolg van een
interne reorganisatie en bedrijfsvoering van de GGD met ingang van 1 september 2021 niet langer
meer door de GGD voor ons uitgevoerd.
Op grond hiervan zijn we nu in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Medemblik aan het
onderzoeken hoe wij deze gezamenlijke taak verder kunnen gaan oppakken. Het is van groot
belang dat deze werkzaamheden goed worden uitgevoerd zodat we daarmee aan de wettelijke
minimumeisen voor uitvoering van het toezicht en handhaving van kinderopvang blijven voldoen op
grond waarvan onze status A behouden blijft.
De verwachting is dat in het 3 kwartaal 2022 duidelijkheid komt over de wijze waarop wij aan deze
werkzaamheden invulling gaan geven. U zult daarover tijdig worden geïnformeerd.
e

MIDDELEN/DEKKING

Geen financiële consequenties
VERVOLG

Na vaststelling van bijgaand jaarverslag kinderopvang 2021 inclusief toelichting en bijlage dient het
verslag voor 1 juli 2022 verzonden te worden naar de Inspectie van het Onderwijs. De gemeenteraad
zal hierover worden geïnformeerd via de raadsbrief.
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COMMUNICATIE

Het jaarverslag inclusief toelichting en bijlage ter kennisgeving te brengen aan de gemeenteraad via
de raadsbrief.
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